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ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೆ ೇ ಎನ್ನಿಂಗ ಇವರಿಬ್ಬರತ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹೆ ರಬ್ರದದರತ. ಅವರಿಗೆ ಸಮೇಪದ ಗತಡ್ಡ ಹಾಗತ ದಿನೆನಗಳ 
ಮೇಲೆ ಹೆ ಳೆಯತವ, ಅಿಂದ ಚೆಿಂದದ, ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿರತವ 
ಕಲ್ಲಿನ ತ್ತಿಂಡ್ತಗಳನತನ ಹತಡ್ತಕಬ್ೆೇಕ್ಾಗಿತ್ತು. ಏಕ್ೆಿಂದರೆ 
ಅವುಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಕತಾರಿವೇ ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟತು 
ದತಡ್ತಡ ಗಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ಾಗಿತ್ತು.  ಅವರ ತ್ಿಂದೆ ತೇರಿದ ಮೇಲೆ 
ಅವರ ತಾಯಯೇ ಅಿಂಗಡಿಯನತನ ನಡೆಸತತುದದಳು 

ಜೆ ೇ. ಇಲಿ್ಲ 
ಬ್ಾ 
ನೆ ೇಡಿಲಿ್ಲ! 

ಬ್ಿಂದೆ. 

ಎಷೆ್ ಟೊಂದು 
ದೆ್ ಡಡದಿದೆ! 

ಇದಕೆಕ ಐದು 
ಶಿಲೊಂಗದಷ್ುಟ ದುಡುಡ 
ದೆ್ ರೆಯಬಹುದು. 
ತಾಯಿಗೆ ಖುಶಿ! 

ಮಮಾ, ನೆ ೇಡಿಲಿ್ಲ 
ನಾವೆೇನತ ತ್ಿಂದಿದೆದೇವೆ! 

ಮೊದಲತ 
ಒಳಗೆ ಬ್ನ್ನ. 
ಬ್ರರತಗಾಳಿ 
ಬ್ರೇಸತತ್ುಲ್ಲದೆ.  



ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಮಾ, ಇದಕ್ೆಿ 
ಐದತ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ 
ದೆ ರೆಯಬ್ಹತದೆೇ? 

 ನಡ್ತರಾತಾಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದತ ಬ್ೃಹತ್ ಆಕ್ಾರದ 
ಸಮತದಾದ ಅಲೆ ಅವಳ ಮನೆಯ ಕ್ಕಟಕ್ಕಯನತನ 

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಳನತಗಿಿತ್ತ. ಮನೆ ತ್ತಿಂಬ್ ನ್ೇರೆೇ ನ್ೇರತ! 

ಅಹತದತ ಮೇರಿ, 
ನ್ೇನತ ಅದರ 
ಮೇಲೆ 
ಬ್ೆಲೆಚಿೇಟಿ 
ಅಿಂಟಿಸತ. 

 ಮೇರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಬ್ರರತಗಾಳಿಯ ಆರ್ೆಟೆಯನತನ 
ಅನತರ್ವಿಸತತುದದಳು. ಕ್ಕಟಕ್ಕಗಳ 
ರ್ದಾತೆಯ ಬ್ಗೆಿ ಯೇಚಿಸತತುದದಳು.  



ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ವಸತುಗಳೆಲಿ ನ್ೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿ ಚಿಲಾಿಪಿಲಿ್ಲ 

ಯಾಗಿದದವು.  

ಮಮಾ, 
ಚಿಿಂತಸಬ್ೆೇಡ್, 
ನಾವು ಎಲಿ 
ವಸತುಗಳನತನ 
ಹತಡ್ತಕ್ಕ 
ತ್ರತತೆುೇವೆ. 

ಆಲರಾಇಟನತ ಗತಡ್ಡ ಹತು ಮನೆಯ 
ದತರತಸಿು ಮಾಡಿದನತ. ಮೇರಿ ಮತ್ತು 
ಜೆ ೇ ಅಿಂದದ ಕಲತಿಗಳನತನ ಹತಡ್ತಕಲತ 
ಹೆ ರಬ್ರದದರತ. 



ನ್ೇನೆ ಇಲಿ್ಲ ಬ್ಾ. 
ನನಗೆೇನತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 
ಅದನತನ ನೆ ೇಡ್ತ! 

ನೆ ೇಡಿಲಿ್ಲ, ನನಗೆ 
ಏನತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! 



 ನಾನತ ಕನಸನತನ 
ಕ್ಾಣತತುದೆದನೆೇಯ? 

ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನೆ್ ೋಡಿದ 
ಕಲ್ುುಗಳಲು ಇದು  ದೆ್ ಡಡದು 
ಹಾಗು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲುದೆ. 

ಮುಖವೆೋ ಇಷ್ುಟ 
ದೆ್ ಡಡದಿದದರೆ ಅದರ 
ಉಳಿದ ಶರೋರ ಎಷ್ುಟ 
ದೆ್ ಡಡದಿರಬಹುದು? 

....20 ಅಡಿ ಉದದವಿರಬ್ಹತದತ. 



इंग्लैंड में? 

बाद में मरी न दनुनया 
न अजीब प्राणी नामकी 

पुस्तक पढ़ी 
क्या वो जजराफ़ ह? ....या गोररल्ला ह? 

....क्या मगरमच्छ ह? 

  

  

  

तुम पगला गई हो! 
  

  

क्या यह मगरमच्छ हो सकता ह? 

पर मााँ को सही पता नहीं था.  

उस पूरी रात मरी जागी रही. 
वो उस मगरमच्छ को पहाड़ी 
स दकुान तक कस लाए उसक 

बार में सोचती रही.  

मर ददमाग में एक आईडडया 
ह. क्या ममस्टर आकक राईट मर 
मलए वहां एक मचान बनायेंग. 

मरी ममस्टर आकक राईट क मलए फूलों का 
गुलदस्ता लकर गई. उसन उनस पहाड़ी पर 
एक मचान बनान की ववनती की. उन्हें काफी 

ताज्जुब हुआ पर उन्होंन हााँ कर दी.  

आपका बहुत 
शुक्रिया 
ममस्टर 

आकक राईट. 

ಆದರೆ ಮೇರಿಯ ತಾಯಗೆ 
ಇದೆೇನೆಿಂಬ್ತದತ ತಳಿಯತತುರಲ್ಲಲಿ. 

ಆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪಾಪಿಂಚದಲ್ಲಿಯ 
ವಿಚಿತ್ಾ ಪ್ಾಾಣಿಗಳು ಎಿಂಬ್ 
ಪುಸುಕವನತನ ಹೆ ರತೆಗೆದಳು. 

ಇದು ಜಿರಾಫವೆೋ? ಉ. ಹ್ೊಂ.  ಗೆ್ ೋರಲ್ಾು.. 

... ಮೊಸಳೆ? 

 

ಬ್ರಾಟನ್ನನಲಿ್ಲ.... 

ಇದತ ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಮೊಸಳೆನೆ! 

ಧನಾವಾದಗಳು, 
ಅಿಂಕಲ್ 
ಅಕೆರಾಇಟ  

ಆ ರಾತಾ ಮೇರಿಯತ ಈ ಮೊಸಳ  ೆ
ಮತಖದ ಶಿಲೆಯನತನ ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಿಂಬ್ತದರ 
ಯೇಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಡ್ಗಿದಳು.  

ನನಗೆ ಒಿಂದತ ಯೇಚನೆ 
ಹೆ ಳೆಯತತ್ುಲ್ಲದೆ. ಅಕೆರಾಇಟನತ 
ನಮಗಾಗಿ ಒಿಂದತ ಗೆ ೇಪುರ 
ಕಟುಬ್ಹತದೆೇ? 

 ಮೋರ ಒೊಂದು ಹ್ಗೆ್ ೊಂಚಲ್ನ್ುನ ಕೆೈಯಲು ಹಿಡಿದುಕೆ್ೊಂಡು 
ಅಕಕರಾಇಟನ್ ಮನೆಗೆ ಹೆ್ ೋದಳು. ಅವನಿಗೆ ವೊಂದಿಸಿ, ಅವನ್ 
ಕೆೈಯಲು ಹ್ಗಳನ್ುನ ಇಟುಟ ನಿೋವು ನ್ಮಗಾಗಿ ಈ ದಿನೆನ 
ಎತ್ತರದ ಗೆ್ ೋಪುರವನ್ುನ ಕಟಿಟ ಕೆ್ಡುವಿರಾ?  ಎೊಂದು 
ಬಿನ್ನಯಿಸಿದಳು. ಅಕಕರಾಇಟನಿಗೆ ಅಚಚರ. ಆದರ್ ಸರ, 
ಕಟುಟವೆ.  ಎೊಂದು ಹೆೋಳಿದನ್ು.  

ನ್ನಗೆ ಹತಚತು 
ಹಿಡಿದಿದೆ. 



ದೆೇವರ ಮನಸಿಿನಲಿ್ಲ 
ನ್ೇನೆೇ ಈ ವಿಚಿತ್ಾ 
ವಸತುವನತನ ಹತಡ್ತಕ್ಕ 
ತೆಗೆಯಲತ ಬ್ಯಸಿದದರೆ 
ಅವನತ ಮೊದಲೆೇ 
ಅದನತನ 
ಮತಚಿುಡ್ತತುರಲ್ಲಲ.ಿ 

ಇದತ 
ಮೊಸಳ ೇೆನೆ.. ಬ್ರಾಟನ್ನನಲಿ್ಲ.. 

ಬ್ಹತ  
ಧೆೈಯೆ 

ದವಳು... ಮ ಖೆ 

 ಹತಡ್ತಗಿ.. 

ಮೇರಿ ನ್ಜವಾಗಿ 
ಗೆ ೇಪುರ ಹತು 
ಹೆ ೇಗತವಳ ೇೆ? 

ಗೆ ೇಪುರ ಕಟಿುಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೇರಿ 
ನ್ಚುಣಿಕ್ೆ ಏರಿ ಗೆ ೇಪುರದ ತ್ತತ್ು ತ್ತದಿ 
ಮತಟಿುದಳು. ಗೆ ೇಪುರ ಅಲಾಿಡಿದಿಂತೆ 
ಅನ್ಸಿತ್ತ. ಕ್ೆಳಗೆ ನೆ ೇಡ್ಲತ ಕ ಡ್ 
ಅಿಂಜಿಕ್ೆ.   

ಕಿರ್... 

ಆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಆ 
ಪ್ಾಾಣಿಯನತನ ದಿಟಿುಸಿ 
ನೆ ೇಡಿದಳು 





ಕಲತಿ ತ್ತಿಂಬ್ರದ ಬ್ಿಂಡಿಯತ ಮನೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯತ್ತ. ಅಷ್ುರಲಿ್ಲ ಗೆ ೇಪುರವು ಹಠಾತ್ುನೆ 
ನೆಲಕ್ೆಿ ಕತಸಿದತ ಬ್ರತ್ತು.  

ಮೇರಿ ಆ ಪ್ಾಾಣಿಯ 
ಪಡಿಯಚಿುನಿಂತರತವ ಕಲ್ಲಿನ 
ತ್ತಿಂಡ್ತಗಳನತನ ಒಿಂದೆ ಿಂದಾಗಿ 
ಹೆ ರತೆಗೆದತ ಅಕೆರಾಇಟನ 
ಬ್ಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಬ್ರಟುಳು. ಎಲಿ 
ತ್ತಿಂಡ್ತಗಳನತನ ಸಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 
ಅವಳು ಆ ವಿಚಿತ್ಾ ಪ್ಾಾಣಿಯನತನ 
ಹ ತಟು ದಿನೆನಯನತನ ಮತೆ ುಮಮ 
ನೆ ೇಡಿದಳು.  

ಮೇರಿ, 
ಒಳೆೆಯ 
ಕ್ೆಲಸ.. 

ರ್ಲೆ ಹತಡ್ತಗಿ 

ನಾವು ಈ 
ಮೊಸಳೆಯನತನ 
ಎಿಂದತ 
ನೆ ೇಡ್ಬ್ಹತದತ? 



ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೆ ೇ ಆ ಪ್ಾಾಣಿಯನತನ ನೆ ೇಡ್ಲತ ಪಾವೆೇಶ ಫೇ ಇಟುರತ. ಇಿಂದತ ಎಲಿರತ ಹೆ ಟೆುತ್ತಿಂಬ್ 
ಊಟ ಮಾಡಿದರತ.  

ಮೋರ ತ್ನ್ನ ಮನೆಯಲು ಆ 
ಕಲುನ್ ತ್ುೊಂಡುಗಳನೆನಲ್ು 
ಹರವಿ ಪರಶಿೋಲಸ- 
ತೆ್ ಡಗಿದಳು. 

ಇದತ ಮ ಗಿನಿಂತದೆ. 
ನ್ೇನತ 
ಉಸಿರಾಡಿಸತತುರತವ 
ಪ್ಾಾಣಿ.  

ಬ್ೆಳಗಾದಾಗ ಮೇರಿಯತ ಆ ಪ್ಾಾಣಿಯ ಪಕಿದಲಿ್ಲ ಇನ ನ ಮಲಗಿದದಳು.  

ಅಿಂಗಡಿಯ ಹೆ ರಗೆ ಜನರೆಲಿರತ ಒಿಂದತ ಉದದ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ್ಿಂತದದರತ.   



 ಹಾಗತ ಇಿಂತ್ಹ 
ಪ್ಾಾಣಿ ನಮಮ 
ದಿನೆನಯ ಮೇಲೆ 
ಹೆೇಗೆ 
ಬ್ಿಂದಿರಬ್ಹತದತ.?  

ಪ್ೆಾೇಕ್ಷಕರ ಸಾಲತ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೆ ೇ 
ಬ್ಾಗಿಲತ ಮತಚತುತುರತವಾಗ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಹೆನ್ಾ 
ಹೆನಲೆ ಎಿಂಬ್ ಸಿರಿವಿಂತ್ನತ ಮನೆ ಪಾವೆೇಶಿಸಿದನತ.  

 ಅವನತ ಕ ಡ್ ಈ ಪ್ಾಾಣಿಯ ಪಡಿಯಚುನತನ ನೆ ೇಡ್ಲತ 
ಆತ್ತರನಾಗಿದದನತ. ಆ ಪ್ಾಾಣಿಯ ಆಕ್ಾರವನತನ  
ನೆ ೇಡಿದಾಕ್ಷಣವೆೇ  

ಇದತ ಮೊಸಳ  ೆಅಲಿ. ಇಿಂತ್ಹ 
ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳು 
ಇಚಥಾಯಸೆ ೇರ ಎಿಂದತ 
ಕರೆಯತವರತ. ಇವು ಮೇನತಹಲ್ಲಿಯ 
ಒಿಂದತ ಜಾತ. ನ್ವೆಿಂಶವಾಗತವ 
ಮತನನ ಲಕ್ಷಾನತಗಟುಲೆ ವರತಷ್ಗಳ 
ಮೊದಲತ ಇವು ಸಮತದಾದಲಿ್ಲ 
ವಾಸಿಸತತುದದವು. ನ್ೇವಿಬ್ಬರತ ಒಿಂದತ 
ಬ್ಹತ ಮಹತ್ವದ ಸಿಂಶೆ ೇಧನೆಯನತನ 
ಮಾಡಿರತವಿರಿ. ಅಭಿನಿಂದನೆ.  

 

 ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೆ ೇ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಹತ 
ಆನಿಂದವಾಯತ್ತ. ಅವರಿಗೆೇನೆ ತಾವು 
ಶೆ ೇಧಿಸಿದದ ಈ ವಸತು ಇಷೆ ುಿಂದತ 
ಮಹತ್ವದಿದದೆ ಎಿಂಬ್ತದರ ಮೇಲೆ 
ವಿಶಾವಸವಿರಲ್ಲಲಿ.  
 

ಹಾಗಿದದರೆ ಈ 
ಜಗತ್ತು ಕ್ೆೇವಲ 
ಸಾವಿರೆರಡ್ತ 
ಸಾವಿರ 
ವರತಷ್ದತದ ಅಲಿ. 
ಲಕ್ಷಾನತಗಟುಲೆ 
ವರತಷ್ 
ಪ್ಾಾಚಿೇನದತದ.  



ಹಾಗಿದದರೆ ನಡೆ 
ಇನೆ ನಿಂದನತನ 
ಹತಡ್ತಕತವ.  

ಮರತದಿನ… 

ಹೆನ್ಾ ಹೆನಲೆ ಅದನತನ ಲಿಂಡ್ನ್ನಗೆ ಕಳಿಸತವ 
ವಾವಸೆೆ ಮಾಡಿದನತ.  

ನಾವು ನ್ಮಮ ಈ 
ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆಯ
ನತನ 20 ಪ್ ಿಂಡಿಗೆ 
ಕ್ೆ ಿಂಡ್ತಕ್ೆ ಳುೆ
ತೆುೇವೆ. 

ನಮಗೆ 23 ಪ್ ಿಂಡ್ತ 
ಕ್ೆ ಡಿ. 
.  

23 ಪ್ ಿಂಡಿನ ಈ 
ವಾವಹಾರ ಎಲಿಕ್ಕಿಿಂತ್ 
ಮಗಿಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದಕ್ೆಿ ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆ 
ಎಿಂದೆನತನತಾುರೆಯ? 
ಒಿಂದತ ದಿನ ನಾನತ 
ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆ 
ಬ್ೆೇಟೆಗಾರಳೆಿಂದತ 
ಹೆಸರತ 
ಗಳಿಸಬ್ಹತದತ.  

 



  

 

ಮೇರಿ ಎನ್ನಿಂಗ ನ್ಜವಾಗಿಯತ ಕ್ಕೇತೆಶಾಲ್ಲಯಾದಳು. ಇಚಥಾಯಸೆ ೇರದ ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆಯ 
ಶೆ ೇಧನೆ ನಿಂತ್ರ ಅವಳು ಪ್ೆಿೇಸಿಮೊೇಸೆ ೇರದ ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ಬ್ರಾಟನ್ನನಲ್ಲಿ 
ಶೆ ೇಧಿಸಿದಳು.  
ಅವಳು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನತನ ತೆಗೆದತಕ್ೆ ಿಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ತು ತ್ನನ ನಗರವಾದ ರೆಗಿಸ ಬ್ರಟತು 
ಎಲ್ಲಿಯ  ಹೆ ರಬ್ರದಿದರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ  ಅವಳು ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಕೇತೆಯ ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಿಂದತ ಹೆಸರತ ಗಳಿಸಿದಳು.  48 ವರತಷ್ದವಳಿದಾದಗ 1847ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೃತ್ಪಟುಳು. 
 

ಮೇರಿಯ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ವಯಸಿಿನ ಬ್ಗೆಗಿನ ಸಿದಾಧಿಂತ್ದ ಮೇಲೆ 
ಸಿಂಶೆ ೇಧನೆ ಮಾಡ್ತತುದದರತ. ಜನಸಾಮಾನಾರತ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಕ್ೆೇವಲ ಸಾವಿರಾರತ 
ವರತಷ್ದಿದರಬ್ಹತದತ ಎಿಂದತ ಎಣಿಕ್ೆ ಹಾಕತತುದದರತ. ಏಕ್ೆಿಂದರೆ ಬ್ಾಯಬ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬ್ರೆದಿಟಿುದೆ 
ಎಿಂದತ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ೆ ಡ್ತತುದದರತ.  
ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ಾ ಪೃಥ್ವಿ ಲಕ್ಷಾನತಗಟುಲೆ ವರತಷ್ ಪ್ಾಾಚಿೇನದತದ ಎಿಂದತ ವಾದಿಸತತುದದರತ. 
ಸಾಮಾನಾರಿಗೆ ಬ್ಾಯಬ್ಲ್ಲಿನ ವಿರತದಧದ ವಿಚಾರ ಸರಿಬ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಮೇರಿಯ 
ಸಿಂಶೆ ೇಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ನ್ಲತವಿಗೆ ಬ್ೆಿಂಬ್ಲ ದೆ ರೆಯತ್ತ.  
ಮೇರಿಯ ಮೃತ್ತಾನಿಂತ್ರ 1859 ರಲ್ಲಿ  ಚಾಲೆಸ್ ಡಾವಿೆನ್ ಎಿಂಬ್ ಬ್ರಾಟಿಶ ವಿಜ್ಞಾನ್ಯ ದಿ 
ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ ಸಿಪೇಶಿೇಜ ಬ್ಾಯ ನಾಾಚತಾರಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಎಿಂಬ್ ಪುಸುಕವು ಪಾಕ್ಾಶಿತ್ವಾಯತ್ತ. ಆ 
ಪುಸುಕದ ಪಾಕ್ಾಶನೆನಿಂತ್ರ ಧಾಮೆಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ನಡ್ತವೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು 
ಉಿಂಟಾದವು. ಇದರ ಪಾಭಾವ ಇನ ನವರೆಗ  ಕಿಂಡ್ತ ಬ್ರತತ್ುವೆ.  
 

 

 

ಮೇರಿ ಎನ್ನಿಂಗ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಳೆಯತಳಿಕ್ೆ ಇರದಿದದರೆ ಇತಹಾಸವು ಬ್ೆೇರೆ ದಾರಿಯನೆನೇ 
ಹಿಡಿಯತತುತ್ತು. 



1810 ರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಎನ್ನಿಂಗ ಮತ್ತು ಅವಳ ತ್ಮಮ ಜೆ ೇ ಎನ್ನಿಂಗ ಇವರತ 
ರೆಗಿಸದ ದಿನೆನಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚಿತ್ಾ-ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿ ಕ್ಾಣತವ ಕಲತಿಗಳನತನ 
ಶೆ ೇಧಿಸತತುದದರತ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಿಂದದ ಕಲ್ಲಿನ ತ್ತಿಂಡ್ತಗಳು ದೆ ರೆತ್ವು.  
ಅವರಿಗೆ ಅದನತನ ತ್ಮಮ ತ್ಿಂದೆಯ ಕತಾರಿಯೇ ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಟತು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡ್ಬ್ೆೇಕ್ಕತ್ತು.  
ಒಿಂದತ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಅತೇ ವಿಚಿತ್ಾವಿರತವ   ಪ್ಾಾಣಿಯ ಪಡಿಯಚಿುನ ಹಾಗೆ 
ಕ್ಾಣತವ ಉದದವಾದ ಶಿಲೆ ಕಿಂಡಿತ್ತ. ಅದತ ಒಿಂದತ ದೆ ಡ್ಡ ಮತಖವಿರತವ 
ಪ್ಾಾಣಿಯ ಆಕ್ಾರವನತನ ಹೆ ೇಲತತುತ್ತು. ಅದತ ಯಾವ ಪ್ಾಾಣಿ ಎಿಂಬ್ತದತ 
ಅವರಿಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಜಿರಾಫವೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಗೆ ೇರಿಲಾಿ ಇಲಿವೆೇ 
ಮೊಸಳೆಯೇ ಯಾರಿಗ  ಏನತ ಗೆ ತುರಲ್ಲಲಿ. ಮೇರಿಗೆ ನ್ಜವೆೇನ್ದೆ 
ಎಿಂಬ್ತದನತನ ತಳಿದತಕ್ೆ ಳುೆವ ಉತ್ತಿಕತೆಯತ್ತು. ಅದಕ್ಾಿಗಿ ತ್ನನ 
ಜಿೇವವನತನ ಕ ಡ್ ತೆ ಿಂದರೆಗೆ ಈಡ್ತ ಮಾಡ್ಲತ ಅವಳು ಸಿದಧಳಿದದಳು. 
 ಈ ಪುಸುಕದಲ್ಲಿ ಅಿಂದವಾದ ಚಿತ್ಾಗಳ ಮತಖಾಿಂತ್ರ ಮೇರಿಯಿಂತ್ಹ ಚಿಕಿ 
ಹತಡ್ತಗಿಯ ಸಾಹಸವನತನ ಬ್ಣಿಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಮೇರಿ ಎನ್ನಿಂಗನ ಸಿಂಶೆ ೇಧನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಪಿಂಚದ ಒಿಂದತ 
ಅಚುರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಾಣಿಕ್ೆ. 


